
পিরেবশবান ব সবুজ সার 

 

েকান েকান িবেশষ ফসল চাষ কের তা িনিদ  বয়েস ভূিম uনয়নকেl চাষ িদেয় মািটর সােথ িমিশেয় িদেল তােক সবুজ সার বলা হয়। েয েকান সবুজ গাছেক েকামল aবসায় মািটর সােথ িমিশেয় েদয়া, মািটর gণাবলী uনয়েনর জন  eকিট 

uতম কাজ বেল pাচীনকাল েথেকi sীকতৃ হেয় আসেছ। িমিশেয় েদয়ার পর মািটেত aবসানরত aনুজীেবর কাযাবলীেত িবেয়াজন ঘেট eবং egেলা ৈজব সাের পিরণত হয়। গােছর সবুজ পাতা, কিচ শাখা-pশাখা সংgহ o জিমেত pেয়াগ 

কের েয সার uৎপাদন করা হয় তােক সবুজ পাতা সার বেল। জিমর আশপাশ, পিতত জিম o জ ল েথেক পাতা o শাখা সংgহ করা যায়। জিমেত চাষ িদেয় িমিশেয় েদয়ার পর তার পচন pকিৃত o পচন হােরর uপর সবুজ সােরর 

কাযকিরতা িনভর কের। জিমেত িমিশেয় েদয়ার পর সবুজ dব  পযােয় কেয়কিট ৈজব রাসায়িনক সার িবিkয়া সংঘিটত হয়। eসব িবিkয়ার পর সার েথেক খােদ াপাদান ধীের ধীের uিদেদর জন  pাপ  হেয় oেঠ। eজন  aন ান  আয়তনী 

ৈজব সােরর েচেয় সবুজ সােরর কাযকািরতা িকছুটা ধীের বা িবলিmত হয়। সবুজ সােরর পচনহার eবং মাধ িমক েযৗগ uৎপাদন িনমিলিখত uপাদােনর uপর িনভর কের।  

 

uপিসত aণজুীেবর pকার:  

মািটেত uপিসত aণুজীেবর pকার o কাযপদ িত েযমন ব াকেটিরয়া o ছtােকর সংখ া, sেভাজী o aন েভাজী aণুজীেবর সংখ া, সবাত aণুজীেবর সংখ া iত ািদ সবুজ পচন হার িনধািরত কের।  

 

uতাপ:  

সবুজ সােরর পচেনর জন  30 েথেক 35 িডিg েস. তাপ সবেচেয় ভাল। কম বা েবিশ তােপ পচন হার কেম।  

 

বায় ুচলাচল: মািটেত বায়ু চলাচল পচন হার বাড়ায়।  

 

সবুজ সােরর জন  মেনানীত গােছর বয়স বাড়ার সােথ সােথ সবুজ সােরর েমাট পিরমাণ eবং জিমেত পচনশীলতা বা পচন হারo িভন হয়। সবুজ গােছর বয়সেভেদ eর রাসায়িনক গঠন o uপাদােনর পিরমােণ পাথক  হেত থােক। eজন  

eকিট িনিদ  বয়েসর গাছ িদেয় সার uৎপাদন করেল aিধক সুফল পাoয়া যায়। গােছর চারা বয়েস সহেজ িবেয়াজনেযাগ  নাiে ােজন পিরমােণ েবিশ থােক। বয়স বাড়ার সােথ সােথ েসলুেলাজ o িলিগিনেনন পিরমাণ েবেড় েগেল গাছ 

পচেত aসুিবধা হয় বা িবলm হয়। মািটর কাবন o নাiে ােজন aনুপাত েবেড় যায়। গােছর বয়স বাড়ার সােথ েপেnাসান dেব র পিরমাণo েবেড় যায়। aবশ  গােছর বয়স খুব কম হেল েসখােন পািন o পািনেত dবণীয় dব  েবিশ থােক 

বেল সবুজ সার িহেসেব eর সািয়t o কাযকািরতা কম হয়।  

 

জিমেত সবজু সার ব বহার করেল খবু uপকার পাoয়া যায়।  েযমন :  

1. মািটর uবরতা শিক বােড়  

2. মািটর uৎপাদন বােড়  

3. মািটেত ৈজব পদােথর পিরমাণ বােড়  

4. মািটর েভৗত aবসার uনয়ন হয়, িবেশষ কের, মািটর সংযুিক uনয়ন সাধন  

5. মািটর আcািদত েরেখ kয় কেম  

6. মািটেত নাiে ােজেনর পিরমাণ বােড়  

7. মািটেত জীব o aনজুীেবর কাযাবলী বােড়  



8. ফসল uৎপাদেনর রাসায়িনক সােরর কাযকািরতা বােড়  

9. মািট নরম রােখ।  

 

েযেকান ফসল বা লতাপাতা সবুজ aবসায় মািটেত িমিশেয় িদেল তা েথেক সবুজ সােরর িকছ ুনা িকছ ুuপকািরতা পাoয়া যায়। িকন ুকতকgেলা িবেশষ gণাবলীসmন ফসল বা গাছ িদেয় সবুজ সার করেল aেনক েবিশ uপকার পাoয়া 

যায়।  

 

বাংলােদেশর জলবায়ু o মািটর uবরতার িবেবচনায় িনমিলিখত uিদদসমূহেক সবুজ ফসল িহেসেব ব বহার করা েযেত পাের। যথা : ৈধ া, েগা-মটর, শন, বরবিট, িসম, আলফালফা, েকাভার, লুসান pভিৃত।  েদেশর দিkণ-পূবা ল কাuিপ 

বা েগা-েমাটর িদেয় সবুজ সার করার সমবনা খুবi ujjল। চ gাম o বিরশাল িবভােগ িবপুল পিরমাণ জিমেত েগা-মটেরর চাষ হয়।  

 

েয সমস জিম েবেলpধান eবং জিমেত পািন জমার আশংকা েনi েসখােন সবুজ সার ফসল িহেসেব শন, পাট uপেযাগী। eর শারীিরক বৃদ  drত। মািটেত eিট drত িবেয়ািজত হয়। ৈধ া িকছুটা ক  সিহষ ু uিদদ, eেঁটলজাতীয় মািটেত 

ভাল জেn। ৈধ া িকছুটা খরা o aপরিদেক জলবদতা সহ  করেত পাের। বাংলােদেশ জলাবদ  জিমেত সবুজ ফসল িহেসেব তলুনামূলকভােব েবিশ uপেযাগী।  

 

ৈধ া সবজু সারকরণ o বীজ uৎপাদন:  

বাংলােদেশ সবুজ সার uৎপাদেনর জন  ৈধ া uপযুক। তেব েবেলজাতীয় মািটর জন  শন ভাল। বছেরর েয েকান সমেয় মািটর েজাঁ aবসায় ঘন কের বীজ বুেন িদেল 40 েথেক 50 িদেনর মেধ  সবুজ সার uৎপাদন করা যায়। আমােদর 

েদেশ বতমােন di ধরেনর ৈধ া গাছ েদখা যায়। যথা-  

1. সাধারণ ৈধ া,  

2. আি কান ৈধ া।  

 

মািটর pিতকলূ aবসার কারেণ মূল জিমেত বীজ বুনা সমব না হেল aন t চারা তুেলo তা পরবতী সমেয় েরাপণ করা যায়। বীজতলায় চারা uৎপাদেনর জন  pিতশতক জিমেত 300 gাম বীজ বুনেত হেব। বীজ েথেক চারা হেল তা 

সরাসির লাগােনা যায় আবার চারা eকটু বড় হেল কািটং কেরo লাগােনা যায়।  

 

সবুজ সার uৎপাদনী ফসেলর মেধ  মাসকলাi o মুগ কলাiেয় নাiে ােজেনর পিরমাণ ৈধ র েচেয় িকছুটা েবিশ, তেব ৈধ ায় েমাট সবুজ dেব র পিরমাণ েবিশ। eসব গােছ ফসেফেটর পিরমাণ pায় নাiে ােজেনর সমান। পটােসর 

পিরমাণ ৈধ া গােছ eকটু েবিশ। আমােদর েদেশ সবুজ সার িহেসেব ৈধ া েগা-মটর o শন-পােটর ব বহার aিধক লাভজনক। মাস কলাi o মুগ কলাi সাধারণত সবুজ সার ফসল িহেসেব ব বhত হয় না। তেব ফসল িহেসেব চাষ করেল 

আংিশক uপকার হয়।  

 

সবুজ ফসল িহেসেব ৈধ া গােছর eকিট িবেশষ সুিবধা হেc eিট জলাবদ  eবং aনুবর জািমেতo জেn। ৈধ ার বীজ uৎপাদন হারo েবিশ। বাংলােদেশর িবিভন সােন েগা-মটর, মুগ, মাসকলাi, সয়ািবন বরবিট iত ািদ। সবুজ সার ফলস 

িহেসেব ব বহার না করেলo তা পিরপক  হoয়ার পর মািটর uপেরর aংশ কািচ িদেয় েকেট িনেল নিডuল o িশকড় মািটেত েথেক িগেয় মািটর uবরতা বৃিদ  কের।  

 

েলখক: pেফসর ড. েমা: সদrল আিমন  

তথ  সূt: ৈদিনক iেতফাক 

 

 

 

 



 

েবিশর ভাগ মানুেষর কােছ লjাবতীগাছ কাঁটাoয়ালা আগাছা িহেসেব পিরিচত। কিবরাজ ছাড়া আর কােরা কােছ তার েকােনা দাম েনi। েযখােন েসখােন জেn চািষেদর ব  ঝােমলায় েফেল। সাফ করেত খুব ক  হয়। আর eকবার 

েকাথাo জnােল সহেজ মরেত চায় না। aথচ ei লjাবতী গাছেকi কােজ লািগেয় eখন ৈজব সার ৈতির করা হেc। ei ৈজব সার ফসেলর জিমেত ব বহার কের ভােলা ফসলo পাoয়া যােc। িবেদেশ ভু া o বাজরার জিমেত ei ৈজব 

সার ব বহার কের ভােলা ফলন পাoয়া েগেছ aেনক আেগi। সmpিত আমােদর েদেশo কিৃষ সmpসারণ aিধদফতর লjাবতীর ৈজব সার ৈতির o ব বহােরর oপর েজার িদেয় তা চািষেদর মেধ  সmpসারেণর েচ া চালােc। তেব বেল রািখ, 

েয লjাবতীগাছ েথেক ৈজবসার ৈতির করা হয় েসিট িকনু েমােটi আমােদর েদশীয় লjাবতীর গাছ নয়, থাi লjাবতী। েদশীয় লjাবতীগাছ কাঁটাoয়ালা, েছাট, কা  তলুনামূলকভােব শক, বৃিদ  কম। তাi ei গাছ িদেয় ৈজব সার ৈতির 

করা েবশ ঝােমলার eবং বােয়ামাস কম বেল কম ৈজব পদাথ পাoয়া যায়। পkানের িবেদশী তথা থাi লjাবতী গােছ েকােনা কাটঁা েনi বেল নাড়াচাড়া করেত খুব সুিবেধ। eসব গাছ তাi আমােদর েদেশ কাঁটািবহীন লjাবতী নােম 

পিরিচত। ei লjাবতীগাছ drত বােড়, গাছ pায় 3 েথেক 10 ফুট লmা হয়। e জন  pচুর বােয়ামাস পাoয়া যায়। গাছ নরম o রসােলা বেল drত পেচ যায়। e কারেণ লjাবতীগাছ েথেক al সমেয়র মেধ i েবিশ ৈজব সার পাoয়া যায়। 

ei ৈজবসাের গােছর পুি o কম থােক না। 2.03-2.6 ভাগ নাiে ােজন, 0.175-0.23 ভাগ ফসফরাস eবং 1.237-1.741 ভাগ পটািশয়াম আেছ। তাi aন ান  িশমজাতীয় গােছর মেতা লjাবতীগাছ েথেকo পুি  পাoয়া যায়। e জন  

eটা হেত পাের আগামী িদেন ৈজব সােরর eকিট uতম uৎস। িবেশষ কের েযসব জিমেত সবুজ সার িহেসেব ৈধ া ব বhত হয় েসখােন ৈধ ার বদেল লjাবতীগাছo সবুজ সার িহেসেব ব বhত হেত পাের। তা ছাড়া বািণিজ ক আমবাগােন 

চাষ িদেয় লjাবতীর বীজ বুেন িদেল েসসব বাগােনর জিমেক লjাবতীগাছ েঢেক েফলেত পাের। ফেল আমবাগােন আর আগাছা জnােত পাের না eবং লjাবতী গােছর িশকেড় জnােনা লালেচ রেঙর নিডuল বা gিট বাতাস েথেক 

নাiে ােজন স য় কের আমবাগােনর মািটেত সরবরাহ কের uবরতা বৃিদ  কের। থাiল ােn ভু ার জিমেত eভােব লjাবতীগাছ ব বহার কের ভু ার জিমর আগাছা িনয়নণ করা হয় eবং মািটর uবরতা িঠক রাখা হয়। িদন িদন েযভােব 

সােরর দাম বাড়েছ তােত চািষ ভাiেয়রা eখন aেনেকi আেগর মেতা জিমেত সার ব বহার করেত আgহী হেcন না। ফেল েকােনা েকােনা েkেt জিমেত সােরর ঘাটিত েথেক যােc। েসজন  e ধরেনর ৈজব সার তােদর uপকার করেত 

পাের। লjাবতী গােছর eকটা বড় সুিবধা হেলা েযেকােনা pিতকূল পিরেবেশo েস জnােত পাের। তাছাড়া েকােনা েরাগেপাকাo ধের না বা েকােনা বালাiেয়র িবকl েপাষক িহেসেব কাজ কের না।  

e েদেশ েবােরা ধান কাটার পর মাচ-eিpল মােস pথম পশলা বৃি র পর ধােনর জিমেত eকটা চাষ িদেয় লjাবতীর বীজ িছিটেয় বুেন েদয়া যায়। বীজ গজােনার পর বৃি  েপেয় গাছ drত বাড়েত থােক eবং জিমেক েঢেক েফেল। ফুল বা কুিঁড় 

আসার আগ পযন েযেকােনা সময় eসব নরম সবুজ গাছ কুিচ কুিচ কের েকেট জিমেত চাষ িদেয় িমিশেয় েদয়া যায়। েবােরা ধান কাটার পর েযসব জিম িকছ ুিদন খািল পেড় থােক েসসব জিমেত eভােব লjাবতীর সবুজ সার ৈতির করা 

যায়। েরাপা আমেনর চারা েরাপেণর 10 েথেক 15 িদন আেগ aথাৎ জুন-জুলাi মােস জিমর সােথ চাষ িদেয় eভােব িমিশেয় েদয়া েযেত পাের। তেব আেগর েমৗসুেম চােষর জন  বীজ দরকার। েস বীেজর জন  আলাদা eকটা জায়গায় 

বষাকাল েশষ হoয়ার পরপরi বীজ বুেন িদেত হেব। েসসব গােছ aেkাবের ফুল আসেব eবং ধীের ধীের েসসব ফুল েথেক ফল o বীজ হেব। জানুয়ািরেত িগেয় েসi বীজ সংgহ কের েরেখ পেরর েমৗসুেম বুনেত হেব। লjাবতী গােছর বীজ 

সংgহ কের সােথ সােথ বুনেল খুব কম গজায়। েকননা বীেজর সুপাবস া আেছ। সুপকাল ভাঙার জন  বীজ েবানার আেগ হালকা গরম পািনেত বীজ িভিজেয় িনেল ভােলা গজায়। সাধারণত েফbrয়াির েথেক জুন মােসর মেধ  বীজ বুনেল 

ভােলা গজায়। তাi বষাকােলর আেগ লjাবতীর চাষ করেত হেব সবুজ সােরর জন  eবং বষার পের চাষ করেত হেব বীেজর জন । গাজীপেুরর সািডেত কাঁটািবহীন লjাবতীেক e পদ িতেত চাষ কের সফলতা পাoয়া েগেছ eবং বীজ 

uৎপাদন কের তা িবিভন েজলায় পািঠেয় েদয়া হেয়েছ বেল pিত ােনর িনবাহী পিরচালক রবীnd কমুার মজুমদার জানান। eমনিক িতিন বধনশীল লjাবতীর গাছ েকেট কচুিরপানার মেতা সূপ কের পিচেয় ৈজবসার ৈতির করেতo সkম 

হন। ei সার aন ান  ৈজব সােরর মেতা সবিজ েkেতo ব বহার করা যায়। থাiল ােn eক পরীkায় েদখা েগেছ, pিত েহkর জিম েথেক লjাবতীগাছ pায় 3.0 েথেক 3.5 েমি ক টন ষ  ৈজব পদাথ uৎপাদন কের। e পিরমাণ বােয়ামাস 

ষ  ৈজব পদাথ েথেক 61 েথেক 72 েকিজ নাiে ােজন/েহ, 5 েথেক 6 েকিজ ফসফরাস/েহ eবং 37 েথেক 44 েকিজ পটািশয়াম/েহ পুি  uপাদান পাoয়া সমব যা আমােদর রাসায়িনক সােরর চািহদা aেনকাংেশ পূরণ করেত পাের।  

েলখক: মতৃু য় রায়  

তথ সূt: ৈদিনক নয়ািদগন 

 

লjাবতীর ৈজব সার 


